49. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012
Usnesení:
049/12/01

Rada obce odsouhlasila přerušení výstavby díla „Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí“
z důvodu nedostatečného finančního krytí ze strany obce dle smlouvy o dílo č. 015/2012,
ustanovení čl. III, bodu 8. uzavřené mezi obcí a zhotovitelem stavby, společností LBtech a.s.,
Litomyšl. Zároveň schválila dodatek č. 1 k této smlouvě, kde se uvádí výše uvedená
skutečnost.
Starosta se pověřuje podepsáním dodatku č. 1 o přerušení výstavby kanalizace a ČOV
Čermná nad Orlicí. Zároveň rada ukládá starostovi vyrozumět zhotovitele díla.

049/12/02

Rada projednala cenový návrh na organizaci výběrového řízení na veřejnou zakázku –
Poskytnutí úvěru k zajištění spolufinancování projektu – „Revitalizace bývalé ubytovny na
sociální byty, Čermná nad Orlicí“, a rozhodla, aby byla uzavřena mandátní smlouva se
společností BKN Vysoké Mýto za cenu 18.000,- Kč včetně DPH.
Starostovi se ukládá informovat společnost BKN Vysoké Mýto a vyzvat ji k předložení
mandátní smlouvy ke schválení.

049/12/03

Rada projednala a schválila zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na služby
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem: „Poskytnutí úvěru k zajištění
spolufinancování projektu – Revitalizace bývalé ubytovny na sociální byty, Čermná nad
Orlicí“.
Rada pověřuje starostu a osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností k podepsání
zadávací dokumentace. Starostovi se ukládá projednání zveřejnění výzvy a zadávací
dokumentace se společností BKN Vysoké Mýto na základě připomínek rady obce.

049/12/04

Rada projednala smlouvu č. IV-12-2009144/VB/1 o zřízení věcného břemene na pozemcích
parcelní číslo 3129 a parcelní číslo 276/16 dle GP 252-370/212 v k.ú. Velká Čermná nad
Orlicí. Smlouvou obci náleží jednorázová náhrada ve výši 10.000,- Kč včetně DPH.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

049/12/05

Rada rozhodla o ustanovení výběrové komise pro otvírání obálek na výběrové řízení pro akci:
„Poskytnutí úvěru k zajištění spolufinancování projektu – Revitalizace bývalé ubytovny na
sociální byty, Čermná nad Orlicí“, a to v počtu tří členů ve složení: pan Pavel Rak, Mgr. David
Joska a pan Rudolf Rous. A komisi pro hodnocení nabídek v počtu šesti členů ve složení: Mgr.
David Joska, paní Lenka Andrlíková, Ing. Jiří Hloušek, pan Pavel Rak a zástupce společnosti
BKN Vysoké Mýto.
Starostovi se ukládá informovat společnost BKN Vysoké Mýto o složení komisí.

049/12/06

Rada projednala a souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012 (číslo
smlouvy: RR/2012/190-SDH/MV/3) uzavřenou mezi obcí a Královéhradeckým krajem.
Smlouvou je obci poskytnuta dotace ve výši 5.000,- Kč na věcné vybavení neinvestiční
povahy a ve výši 1.680,- Kč na výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek
SDH.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

049/12/07

Rada projednala a vzala na vědomí Stížnost na vliv a důsledky stavu komunikace a současný
provoz po hlavní komunikaci přes část obce Velká Čermná nad Orlicí, podepsanou paní Marií

Militkou a panem Vlastimilem Militkým. Starostovi rada ukládá stížnost podstoupit KHK
odboru dopravy z důvodu, že obce není vlastníkem uvedené komunikace a nemůže ze svých
vlastních prostředků uvolňovat prostředky na nápravná opatření. Dále rada starostovi ukládá
oslovit Městskou policií v Kostelci nad Orlicí s žádostí o častější kontroly silničního provozu
na území obce.
Starostovi se ukládá zaslat dopis KHK odboru dopravy a oslovit Městskou policii v Kostelci
nad Orlicí.

